Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II. 15. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1)
bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületére és
bizottságaira, a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményére.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 437.996 eFt-ban
b.) bevételi főösszegét 282.996 eFt-ban
c.) hiányát 155.000 eFt-ban állapítja meg,
melyből

működési hiány
felhalmozási hiány

78.784 eFt
76.216 eFt.

(2) A hiány belső finanszírozásaként az előző évi működési pénzmaradványból 78.784 eFtot, a felhalmozási pénzmaradványból 76.216 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat.
(3) E paragrafus (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési bevételek összege
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen 10.269 eFt összegű működési célú
bevételt tartalmaz. A bevétel realizálása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. Működési célú
támogatások 10. pont Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzatában szereplő, a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzését, vagy egyéb a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló kiegészítő támogatás iránti igényének
bejelentését.
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(4) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
3. §
A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
általános tartalékot

2.000 eFt összegben

állapít meg.

4. §
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti részletezését a 2.1., és a 2.2., számú
melléklet, az intézményenkénti részletezést a 2.3. számú melléklet, az intézményenkénti
és feladatonkénti részletezést a 2.3.1., 2.3.2. és 2.3.3. számú melléklet, a bevételek
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2.3.4. számú
melléklet tartalmazza.
Az Egyéb működési célú támogatások részletezését a 2.1.1. számú melléklet, a
Közhatalmi bevételek részletezését a 2.1.2. számú melléklet tartalmazza. Egyéb
felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulását a 2.2.1. számú melléklet mutatja be.

5. §
(1) A 2. §-ban megállapított kiadások jogcímenkénti alakulását a 3. számú melléklet
tartalmazza. A kiadások és a létszámkeret intézményenkénti és feladatonkénti alakulását a
3.3. számú, valamint a 3.3.1. számú, 3.3.2. számú és 3.3.3. számú melléklet, kötelező,
önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.3.4. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. számú melléklet, egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre a 3.2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezést a 4. számú melléklet mutatja be.
(4) A felújítások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek összegéről szóló kimutatást a költségvetési évet
követő 3 évre vonatkozóan a 6. számú melléklet, a bevételek és a kiadások összegéről
szóló kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. számú
melléklet tartalmazza.
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulásáról szóló
kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 7. számú melléklet
tartalmazza.
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(6) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. számú melléklete
tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegét a 9.
számú melléklet mutatja be.
(8) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkeretét 50 főben állapítja meg,
melyből 6 fő települési képviselő.
A létszámkeret intézményenkénti alakulását a 3.3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §
A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
Az általános tartalék felosztására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, melyre a
Polgármester tesz javaslatot.

8. §
A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé
váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak szerint dönt.

9. §
A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítás felhasználására csak a
Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. §
(1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző
a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
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(2) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vállalhat, pénzügyi
ellenjegyzésre a pénzügyi vezető jogosult.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítésére, bevételeinek beszedésére vagy
elszámolásának elrendelésére a Polgármester jogosult.
Az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető jogosult.
(4) A fejlesztési és felújítási feladatok megvalósításának szervezése a Polgármester feladata.
(5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) Az önkormányzatnál a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:
a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b.) igény szerint az alkalmazottak, közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi
eszköz beszerzések,
d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások ( segélyek ) ,
g.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, munkabérek,
h.) vásárlási és üzemanyag előleg
i.) megrendelés alapján címre kiszállított termék (max: 300.000 Ft összegig)
j.) szállítási költség
k.) közreműködői (fellépési) díjak
11. §
A 2018. évi pénzmaradvány felhasználásáról az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
szóló (zárszámadási) rendeletében rendelkezik.
12. §
Az Önkormányzat 2019. évben bankszámláinak vezetésével a Raiffeisen Bank Zrt-t bízza
meg.
13. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközt
a piaci kamat figyelembe vételével leköthesse, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A lekötés időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.
14. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési
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eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost
rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez a 167. §-ban foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról az
e rendelet 11. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek
adatszolgáltatást teljesíteni.
15. §

(1) A Képviselő-testület a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapját 2019. január 01. napjától 46.380.- Ft összegben állapítja
meg.
(2) Az önkormányzatnál alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, egyéb
jogviszonyban állók (a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére az
önkormányzat 2019. évi költségvetése évi 12.000 Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást
tartalmaz a 2016. évi XC. törvény 59. § (5) bekezdése alapján, melynek kifizetéséről
november hónapban kell gondoskodni.
16. §
A Jegyző felelős a gazdálkodásról készített beszámolók valódiságáért, azok határidőre történő
elkészítéséért, a számviteli rendért, a könyvvezetés helyességéért, a leltározási kötelezettség
betartásáért, valamint az adatok bizonylatokkal történő alátámasztásáért.

Záró rendelkezések

17. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január l-től kell
alkalmazni.

Ambrus Gyöngyi
polgármester

Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 15.

Nagy Katalin
jegyző

